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A partir do ano de 2012, com o advento da Lei 12.587, os municípios brasileiros com 
população superior a 20 mil habitantes, despertaram para a necessidade de 
elaborarem os seus respectivos Planos de Mobilidade Urbana.  
A nova legislação nasceu visando contribuir com soluções em país eminentemente 
urbano, onde mais de 80% da população está fixada na zona urbana, tornando as 
cidades menos acessíveis, mais congestionadas, mais periféricas ou espalhadas.   
Dentro dessas características o que se observa é que as camadas mais carentes da 
sociedade são as que mais sofrem nos seus deslocamentos diários, enfrentando 
inúmeras dificuldades de mobilidade para chegar aos seus locais de desejo, como 
trabalho, comércio, estudo, saúde ou lazer.   
Essas dificuldades acontecem pela falta de planejamento nas cidades e em razão da 
cultura adotada em nosso país, onde o padrão de mobilidade está centrado no 
transporte motorizado para atender as necessidades de deslocamento da população, 
mesmo que seja através de uma simples calçada para chegar até um ponto de ônibus. 
A resposta tradicional dos governos a falta de planejamento aos problemas de 
congestionamentos e de imobilidade de uma forma em geral, tem sido o aumento da 
capacidade viária, alimentando um ciclo vicioso de estímulo ao uso do transporte 
motorizado individual, principal responsável pela degradação da qualidade do ar, 
aquecimento global e comprometimento da qualidade de vida, acidentes e 
congestionamento do trânsito nas cidades. 
Daí a necessidade de mudanças profundas nos padrões tradicionais de mobilidade, na 
perspectiva de cidades mais justas e sustentáveis, planejadas para as pessoas. Mas 
alcançar esta condição não é fácil. 
Para que estas mudanças desejadas aconteçam é preciso mais do que vontade técnica. 
É necessário, igualmente, um plano de ação integrado com a comunidade e a 
participação de uma liderança que seja capaz de articular, sensibilizar e convencer 
segmentos sociais visando discutir o futuro desejado da cidade que queremos.  O 
poder da argumentação e do convencimento da liderança local é fundamental para ter 
a adesão da sociedade, pois estamos tratando da quebra de paradigmas e de mudança 
cultural na direção de uma cidade planejada para as pessoas e não para os 
automóveis. 
Para ilustrar esse ponto de vista, trago o exemplo da cidade de Campina Grande (PB), 
que em junho de 2012, logo após a vigência da Lei 12.587/12, promoveu uma série de 
fóruns para tratar do tema “Mobilidade Urbana”, sob a liderança de um executivo do 
setor de transportes.   
De junho a dezembro 2012 foram realizadas quatro plenárias do “Fórum de 
Mobilidade Urbana de Campina Grande”.  
Inicialmente, os organizadores do evento tiveram dificuldades em reunir um número 
mínimo de participantes para discutir o assunto, apesar do esforço e da argumentação 



 

apresentada. Na primeira edição – em junho de 2012, se conseguiu reunir 30 pessoas. 
Dois meses depois, na segunda plenária do fórum a participação já foi melhor, com 55 
inscritos; no terceiro e quatro encontros, realizados em outubro e dezembro daquele 
ano, mais de 170 pessoas já participavam das discussões sobre mobilidade urbana, 
motivando os promotores do evento a investir e acreditar em um seminário de maior 
porte visando sensibilizar uma parcela maior da sociedade. 
Como resultado desse esforço, em junho de 2013, com a participação do Ministro das 
Cidades e de autoridades dos governos estadual e municipal, nasceu em Campina 
Grande o ‘Seminário Cidade Expressa’ (foto), um espaço democrático para discutir 
mobilidade urbana. Contando com o apoio institucional de veículos de comunicação e 
de entidades como o Sitrans, Associação Comercial, CDL, FIEP, SEBRAE e outros 
parceiros, o evento reuniu 465 pessoas, entre técnicos, estudantes, lideranças 
comunitárias, operadores do sistema de transporte público e gestores municipais.  

 
Durante as 08 horas de realização do Seminário Cidade Expressa, quatro palestrantes 
abordaram, de forma didática, os princípios, diretrizes e objetivos da Lei Nacional de 
Mobilidade Urbana.  
Um ponto marcante do evento foi a fala do então Ministro das Cidades, Aguinaldo 
Ribeiro, que anunciou convênio com a Prefeitura de Campina Grande no valor de R$ 
150 milhões para obras de mobilidade no município.  
Motivados pelo sucesso do primeiro seminário, os organizadores do evento partiram 
para ampliar o trabalho de sensibilizar a sociedade civil sobre a necessidade urgente 
de se ter um plano de mobilidade urbana como uma política pública para o município. 
Até então a exigência da lei 12.587/12 não era tratada no âmbito da gestão municipal. 
Sensibilizado e reconhecendo a importância do assunto e a necessidade do Plano de 
Mobilidade Urbana para Campina Grande, o prefeito Romero Rodrigues adotou 
algumas medidas, dentre elas constituiu o Comitê Técnico de Mobilidade Urbana de 



 

Campina Grande e Região Metropolitana (Lei 5.417/14) e a primeira semana do mês 
de junho para a realização do Seminário Cidade Expressa. 
No âmbito da gestão municipal, foi criado um núcleo técnico para elaborar o Plano de 
Mobilidade Urbana (PMU). O núcleo é integrado por servidores da prefeitura e conta 
com a colaboração de técnicos de instituições públicas e privadas de ensino superior, 
como resultado das articulações feitas anteriormente.  
No dia 06 de junho de 2014, em sua segunda edição, com o tema “A Mobilidade que 
Queremos” o Seminário Cidade Expressa reuniu mais de 600 pessoas superando todas 
as expectativas de participação e de resultados desejados, inclusive, com a 
participação expressiva de representantes do poder público municipal, além de 
representantes de diferentes setores da sociedade civil local e de municípios vizinhos.  

 
 



 

 

 
Após a realização do seminário, o CTMU continua se reunindo mensalmente para 
acompanhar o desenvolvimento do PMU, e permitir que a sociedade civil, através das 
suas organizações, possa interagir e contribuir para que tenhamos uma cidade 
planejada, de forma conectada, integrada, segura e sustentável... Uma cidade para as 
pessoas. 
Além da reunião mensal, o CTMU promove, também, a cada 30 dias, um passeio por 
uma das rotas de ônibus urbano, com a participação dos seus integrantes, da 
imprensa, de representantes de conselhos comunitários e da Prefeitura, com o 
objetivo de gerar conhecimentos sobre a realidade do transporte público por ônibus. 
Algumas pessoas que participam dessa experiência não tinham conhecimento sobre o 
dia a dia do transporte coletivo.   



 

 
Reunião do Comitê Técnico de Mobilidade Urbana de Campina Grande e Região 
Metropolitana 
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